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Està d’estrena

Mars Joan
Què porta una persona normal a 
decidir anar a Mart per no tornar 
mai més? Com ho viuen els 
seus amics? I la seva família? I 
la seva parella? Per què algú pot 
voler marxar per no tornar mai 
més? ‘Mars Joan’ parteix d’un 
fet real: el projecte Mars One, 
que planeja l’establiment d’una 
colònia humana a Mart al 2026 
nan at en part amb un realit  

show sobre el procés de 
selecció i preparació dels futurs 
colonitzadors, seleccionats 
entre els més de 
200.000 candidats 
als que no se’ls 
demanava més 
preparació que la 
voluntat d’anar-hi. 
Teatre Tantarantana. 
Flors, 22.  
www.tantarantana.com. Paral·lel 
(L2-L3). 14-21 €. De dc. a ds., 21 
h. Dg., 19 h. Del 30 de març al 24 
d’abril.

Tornen!

Les tres germanes 
(deconstructing Txèkhov)
Revisió de la famosa obra de 
xè hov,  ‘ es res ermanes’, 

de la mà del dramaturg José 
Sanchis Sinisterra, que escriu 
l’obra especialment per a la 
Sala Atrium. Una relectura que 
imprimeix una mirada 
contemporània i pròpia al mite 
de Moscou en un moment de 
crisi com l’actual, que sobresurt 
com a tema central alhora de 
comunicar-nos i re exionar amb 
el públic del nostre entorn.
Sala Atrium. Consell de Cent, 
435. www.atrium.cat. Tetuan 
(L2). 19 €. De dj. a ds., 20.30 h. 
Dg., 18 h. Fins al 17 d’abril.

Vespres de la Beata Verge
Un pare ha vingut a recuperar el 
cos del seu ll, que s’ha su cidat 
a les aigües de la base 
d’hidroavions. Mentre espera 
que s’acabi l’autòpsia, en la 
foscor d’un dipòsit de cadàvers, 
evoca com va ajudar aquell ll  
–simulant que en secundava la 
bogeria– a afrontar i a superar 

els obstacles i paranys del 
traspàs durant el transcurs 
d’una tumultuosa trucada 
telefònica nocturna. Una 
decisió extrema genera una 
entesa fatal en un llenguatge 
extrem: o millor dit, capaç de 
desfer els nusos d’una 
existència ‘dramàtica’, densa 
en problemes dispersos, en 
accidents. Allò que pot afavorir, 
fora de qualsevol litúrgia, el 
retrobament amb el mite.
Teatre Akadèmia. Buenos Aires, 
47-49. www.teatreakademia.cat. 
Hospital Clínic (L5). 18-22 €. De 
dc. a dv., 20.30 h. Ds., 18 i 20.30 

h. Dg., 18 h. Del 30 de març 
al 17 d’abril.

Màgia

Brain
‘Brain’ és un 

espectacle interactiu 
entre l’il·lusionista i el públic, 
on es demostra que tothom pot 
esdevenir un mag mitjançant 
les capacitats del seu cervell. 
Els espectadors podran 
endevinar les cartes que porta 
el mag a la seva butxaca, 
participar en el programa 
televisiu ‘Vostè té talent’ o 
transmetre mentalment 
dibuixos. Al número nal 
descobrirem si el mag acaba sa 
i estalvi, perquè tot dependrà 
dels espectadors.
La Seca. Flassaders, 40.  
www.laseca.cat. Jaume I (L4). 
10-15 €. De dc. a ds., 20 h. Dg., 
18 h. Del 30 de març al 24 
d’abril.

Un clàssic

Carmen
Revisió teatral i coreogrà ca del 
mite i la tragèdia d’aquesta 
dona, en lluita constant per 
aconseguir la seva llibertat, 
segueix rebent, des de la seva 
estrena el 1984, el beneplàcit 
absolut de crítica i públic. 
Argument, coreogra a i direcció: 
Antonio Gades i Carlos Saura.
Teatre Victòria. Paral·lel, 67. 
www.teatrevictoria.com. Paral·lel 
(L2-L3). 26-38 €. De dc. a dv., 21 
h. Ds., 18.30 i 21 h. Dg., 19 h. Del 
30 de març al 10 d’abril.

Compra 
entrades i 
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timeout.cat

Sapucay és un crit de festa i de 
guerra, la connexió màgica de 
les vísceres ns a la boca i 
projectada més enllà de 
l’horitzó. I és el títol de la darrera 
peça de Juan Pablo Miranda. 
Aquest dramaturg i gran 
observador dels mecanismes 
femenins ha situat l’obra en mig 
d’un camp aspre i calorós on 
habiten tres dones fortes. 

“Alguns hi han vist 
ressonàncies a Les tres 
germanes de Txékhov –explica 
Miranda–, altres a les tres 
bruixes de Shakespeare, però 
nosaltres partíem d’aquestes 
dones que tots teníem presents, 
de manera més o menys directa. 
Jo mateix vaig tenir una àvia que 
vivia al camp i quan va quedar 
vídua, amb vint-i-pocs anys i vuit 
fills, va agafar i va anar a la 
ciutat. Pura valentia”. Però no 
és un collage de biografies, 

Sapucay va més enrere; és un 
crit ancestral que parla de totes 
les dones i de cap en concret. 

“El camp simbolitza la 
violència de l’acció, l’energia de 
la natura, quan la força física és 
una qüestió de vida o mort”. 
Així, l’escenografia, 
simplíssima, és una barra de 
ballet que en un moment es 
converteix en un ring de boxa i 
minuts després en el porticó 
d’un camp de bestiar. “El ballet 
és una disciplina centrada en el 
cos i que accepta la caducitat 
des del primer dia”.

Tota l’obra té alguna cosa 
d’aquesta submissió a les lleis i 
la manera de fugir-ne. I s’explica 
sobretot amb el cos. “És una 
estètica molt encarnada, tornem 
al salvatgisme”.

Sapucay serà a la Sala 
Hiroshima del dc. 30 al ds. 2.

Un cop de puny
Ni les bruixes de Shakespeare es movien 
com a ‘Sapucay’. Per Bàrbara Raubert

DOS DETALLS

LA DURADA 
“Dura només 50 minuts perquè 

volíem que tingués la contundència 
d’un cop de puny. Per això té poc text 
i molt cos i s’ha convertit en una cosa 

molt curiosa, difícil de classificar”.

LA INSPIRACIÓ 
“És una peça paisatgística amb 
moments dramàtics, però sense 

llàgrimes. Ens inspirem en postals 
rurals i dones salvatges, estem entre 

Dallas i la mitologia ancestral”.


